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Exjobb: Jämförelse av ersättningsnivåer vid 3D eller 
servitut genom fastighetsbildning för tunnlar vid 
infrastrukturprojekt. 
 
Stockholms tunnelbana ska byggas ut med två mil nya spår och tio nya 
stationer, ett projekt som kommer att pågå och påverka Stockholmarna 
i många år. För detta omfattande arbete krävs tillgång till mark och 
utrymme för tunnelbanan. På vilket sätt och till vilka ersättningsnivåer 
projektet ska få tillgång till marken är mycket viktiga frågor.   
 
 
Bakgrund 
Stockholm är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa. 
När vi blir allt fler behövs både fler bostäder och mer kollektivtrafik 
 
2013 års Stockholmsförhandling 
I januari 2014 tecknades ett avtal mellan staten, Stockholms läns 
landsting, Stockholms stad, Järfälla kommun, Nacka kommun och Solna 
stad. Överenskommelsen, 2013 års Stockholmsförhandling, innebär att: 
 

• Tunnelbanan byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby. Blå 
linje byggs ut till Gullmarsplan och söderort och kopplas samman 
med Gröna linjens Hagsätragren. 

• De fyra kommunerna åtar sig att bygga totalt 78 000 nya 
bostäder i tunnelbanans närområde – antingen själva eller 
genom annan markägare/exploatör. 

 
Två mil och tio stationer på drygt tio år 
Satsningen på tunnelbanan är stor - två mil tunnelbana och tio nya 
stationer - och kommer att pågå under många år. Det krävs också 
investeringar i nya vagnar och depåer för uppställning, städning och 
reparationer av tågen.  
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Byggstart för alla de nya sträckorna beräknas till 2018 och byggtiden för 
tunnelbanan till Arenastaden och tunnelbanan till Barkarby beräknas 
vara cirka 6 år. För tunnelbanan till Nacka och söderort är byggtiden 7-8 
år. 
 
För att kunna bygga tunnlarna för den nya tunnelbanan behöver vi få 
tillgång till mark och utrymme som vi inte äger eller har nyttjanderätt 
till i dag. Inriktningen är att ta mark och utrymme i anspråk med hjälp 
av så kallad servitutsrätt. Mycket har hänt inom lagstiftningen på 
området de senaste åren. 2004 ändrades lagstiftningen så att det blev 
möjligt att ta mark i anspråk genom tredimensionell (3D) 
fastighetsbildning. Många andra stora projekt har valt att ta mark i 
anspråk genom 3D fastighetsbildning.  Ersättningsnivåerna för de olika 
typerna av fastighetsbildning är en fråga som är intressant att belysa i 
ett examensarbete. 
 
 
Syfte 
Inom ramen för ex-jobbet är uppgiften att jämföra och analysera 
ersättningsnivåer vid 3D fastighetsbildning respektive servitut. Arbetet 
ska fungera som ett underlag inför kommande juridiska processer som 
till exempel lantmäteriförrättningar och ge oss ett stöd i yrkan av 
ersättningsnivå för markanspråk för tunnelbanan. 
 
Metod och genomförande 
Vi ser gärna att du/ni som student är delaktiga i val av metod och hur 
genomförandet av exjobbet sker. Vi har följande förslag i nuläget:  

• Genomföra dokument- och litteraturstudier av liknande rättsfall 
och förrättningar som motsvarar tunnelbanans markanspråk.  

• Genomgöra intervjuer med sakkunniga inom området. 
• Inventering och intervjuer av andra större infrastruktur- och 

anläggningsprojekt. 
• Analys och jämförelser av genomförda studier, inventeringar och 

intervjuer som ska resultera i en rekommendation av 
ersättningsnivå. 

 
Din utbildning och erfarenhet 
Samhällsbyggnad med fastighetsrättslig inriktning eller 
fastighetsekonomisk inriktning. 
 
Kontaktpersoner 
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Elin Raask, elin.raask@sll.se 
Karolina Mehlqvist, karolina.mehlqvist@sll.se 
 
Kontaktuppgifter 
Om du är intresserad av detta exjobb eller har några frågor kring det 
kontakta Elin Raask eller Karolina Mehlqvist. För övriga frågor är du 
välkommen att höra av dig till student@sll.se.  
 
Förvaltning för utbyggd tunnelbana håller till på Norra stationsgatan 69 i 
Stockholm.  
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